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Menighedsrådsmødet onsdag d. 15. januar 2020, kl. 19’00 i Sognehuset.
Referat: Susanne
Til stede: Erik Lund Sørensen, René Lunderskov, Niels Overgaard, Torben Pedersen, Susanne
Lauritsen, Anne Marie Dalsgaard, Ellen Albæk, Ole Kleis, Else Kjemtrup, Signe H. Kølbæk.

Afbud: Anders Kristoffersen, Trine Nissen,
1.

Godkendelse af dagsorden.
Punkt N: Vikartakster.

2.

Godkendelse af referat fra mødet den 13.11.2019
Godkendt

3.

Meddelelser:
a. Formanden
Intet

b. Præsterne
Præsterne har fået en forespørgsel omkring kristendomsundervisning for en gruppe
forældre med mindre børn.

c. Kontaktpersoner
Intet

d. Medarbejderrepræsentant
Der starter ny virksomhedspraktikant.

e. Kasserer
Vi skal have en oprydning i vores arkiv sammen med kontorflytning.

f. Kirkeværge
Tag i skur ved sognehuset menes at være tæt.
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4.

Til vedtagelse/beslutning:
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a. Valg af metode til beregning af momsfradrag for året 2019
Vi har drøftet metode valg for momsfradrag. De udsendte bilag er vedtaget.

b. Regnskabsinstruks for lokale kasserere.
Regnskabsinstruks blev opdateret og underskrevet.

c. Evaluering af julegudstjenester
Der var stor søgning til vores 5 juleaftens gudstjenester.
Den 24.12.: vi fortsætter med kl. 10 gudstjeneste, såfremt vi kan få frivillige til at
hjælpe.
Gudstjenesten julesøndag tages op år for år.

d. Evaluering af grandækning
Der laves en større evaluering af KKU, med henblik på videre års planlægning.

e. Renovering af P-plads – nedsættelse af udvalg.
Udvalg: Ole Kleis, Ellen Albæk, Anders Kristoffersen, Anne Marie Dalsgaard.

f. Handlingsplan – mødeaktivitet mv.
Kaffemøder aflyses, kalendermøder fastholdes ca. en gang månedlig.
Derudover kan kirketjener og præster aftale hvornår der afholdes møder omkring
aktivitetsbehov.

g. Scenepodier – opbevaring, Sminipac eller evt. container
Vi beslutter at flytte scenepodierne hen til Sminipac.
KKU samt graveren vil undersøge hvad en container koster og placering af en sådan.

h. Fastsættelse af FU møder: Forslag 5/2 – 4/3 – 1/4 - 29/4 – 3/6
Vedtaget

i. Kirkesyn/Provstesyn – onsdag den 3. juni 2020 kl. 9.00
Provstesyn fra kl. 9 – 14.

j. Budgetmøde, dato og anlægsønsker
Anlægsønsker til MR inden 1. marts, det skal fremsendes til Provsti udvalg inden 1.
april.
Dato for budgetmøde er tirsdag den 26.5. kl. 19.
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k. Kulturcafé – nyt udvalg
Kasper, Trine, Signe. Signe vil spørge rundt om der er andre der vil være med.

l.

Kirkerenovering:
Vask og imprægnering af teglgulv
Vi tager kontakt til arkitekterne som skal komme ud at se gulvet inden vi vasker og
imprægnerer.

Placering af 7-armet lysestager
Placering af stander lysestager

Placering af stander lysestager og 7 armet lystestage afprøves forskellige steder
i rummet.

Ophængning af opslag

Det besluttes at der ikke skal sættes en opslagstavle op, men vi bruger
staffelierne.

Hylder til mapper og opslag

Vi vil ikke have nye hylder sat op og vi finder alternativ placering til de mapper der
skal være der.

m.

Nyt fra MR til Mårslet Bladet
Intet

n.

Vikartakster
Oversigt over vikartakster for Mårslet kirke sendes rundt og vedtaget.
Vi har udarbejdet taksterne sammen med andre kirker i Søndre Provsti.

5.

Meddelelser fra udvalgene
a. Kirke- og kirkegårdsudvalg
Der udfærdiges et brev der skal sendes ud til dem der har gravsten der skal sikres.

b. Præstegårdsudvalg
Der rettes henvendelse til Aarhus Kommune for at få en beplantningsplan og få
tinglyst skelplacering. Møde igen den 10.3.

c. Sognehusudvalg
Intet

d. Kommunikationsudvalg
Intet

MÅRSLET MENIGHEDSRÅD
e. Kirkerenoveringsudvalg
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Intet

f. Aktivitetsudvalg
Intet

6. Eventuelt
Intet

7. Dagsordenspunkter til næste menighedsrådsmøde den 19. februar, kl. 19.00
Kaffe og sang
Handlingsplan
Valg
Kristendomskursus
Opdeling af store konfirmationshold
Sommerferie
Påskespil
René er referent næste gang.

Kaffe Kirsten
Sang
Ellen
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